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Městská část ocenila 
premianty místních základních škol

Vysvědčení se předávalo ve čtvrtek, 
nejlepší žáci Starého Lískovce se 
nicméně dočkali odměny za studijní 
výsledky již v úterý 28. června. Tento 
den totiž radnice městské části 
ocenila premianty tří lískoveckých 
základních škol.
Ti se sešli spolu s řediteli škol 
v pravé poledne u starosty Vladana 
Krásného, spolu s ním jim ocenění 
a pozornost v podobě dárečků 
předával i místostarosta Jiří Dvo-
řáček. Oba jim zároveň popřáli 
i hezké prázdniny a hodně studijních 
úspěchů v dalších letech, zejména 
těm, kteří letošním školním rokem 
skončili na základní škole a čeká 
je další a náročnější životní etapa.
Pozornosti se nakonec dočkali 
i zástupci městské části, kterým 
poděkoval za všechny pedagogy 
ředitel ZŠ Labská Lubomír Strnad, 
což bylo podtrženo i květinami od 
žáků. Pak už přišlo na řadu pohoš-
tění v zasedací síni úřadu. 
A kteří žáci tentokrát byli nejlepší? 
Za Základní školu Bosonožská (Mgr. 
Špačková) to byli páťáci Michaela 
Kyselová, Debora Chmelíčková, 
Roman Krist a Jan Hrachovina, 
z deváté třídy se pak jednalo o Elišku 
Rybníčkovou, Moniku Beránkovou, 
Adama Alexu a Filipa Grosse. 
Ze základní školy Labská (Mgr. 
Strnad) se ocenění dočkali Klára 
Bárová a Jakub Sznapka z páté 
třídy a Tomáš Gulda s Terezou 

Dvořákovou za třídu devátou. 
Ze Základní školy Elišky Přemyslov-
ny (Mgr. Kotásková) převzali diplomy 
a dárečky za pátou třídu Žargalsai-
khan Kuong a Nina Zbořilová, za 
devátou pak Veronika Spáčilová 
a Romana Idrná. 

Martin Lísal

Uzávěrka příštího čísla je 24. 8. 2011

Vážení občané,
právě probíhající 
léto je opravdu roz-
manité. Chvíli nás 
zásobuje tropickými 
vedry, chvíli zase 
vodou. Ani letos se 
tak naše republika 
nevyhnula povod-
ním, byť prozatím 
(a to musím z po-
věrčivosti zaklepat, 
abych to nezakřikl) nejsou tak 
ničivé, jako v jiných letech.
Na nás v těchto dnech čekala jed-
na zdánlivě nepříjemná povinnost 
– uzavření hospodaření za minulý 
rok. Proč píši zdánlivě? Navzdory 
neustále připomínané krizi se nám 
totiž povedlo zakončit rok 2010 
v kladných číslech, ba dokonce 
s nejlepším výsledkem v novodobé 
historii Starého Lískovce.
Tento výsledek samozřejmě zna-
mená i to, že je možno do budouc-
na připravit a rozjet další investice, 
na které by jinak nebyly finanční 
prostředky. Konkrétně se jedná 
o projekty rekonstrukce Mateřské 
školy Oderská, Mateřské a Zá-
kladní školy Elišky Přemyslovny 
a Základní školy Bosonožská. 
Samozřejmě ne všechny zprávy 

jsou v tomto létě 
dobré. Nadále se 
potýkáme s násled-
ky vandalismu, což 
nás, jak stále opa-
kujeme, stojí velké 
peníze. Připadá 
nám to tak trochu 
jako boj s větrnými 
mlýny. 
Úplně na závěr mi 
dovolte věnovat 

soustrastnou myšlenku obyva-
telům Norska. Země, která byla 
donedávna ztělesněním klidu 
a pohody, si koncem týdne prošla 
malým peklem. Při té příležitosti si 
opět uvědomuji, jak malicherné se 
nám někdy zdají být naše starosti 
a problémy. Když nám v obchodě 
prodají tvrdé rohlíky nebo musíme 
odpoledne zaparkovat o dva bloky 
dál od našeho domu, nadáváme, 
hartusíme a necháme si tím po-
kazit den. Co to ovšem je proti 
tragédii, která se stala na severu 
Evropy?
Přeji vám co nejpříjemněji prožitý 
zbytek léta, pokud možno bez sta-
rostí a ve zdraví a dobré pohodě.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

Pan Jaroslav Kačal vzpomíná

Jeho život byl skutečně bohatý, 
rodinu pronásledovaly oba totalitní 
režimy, které naše republika zažila. 
„Sestru zabili v jihlavské nemocnici 
Němci, bratr Karel byl za války 
nasazen na nucené práce do Mni-
chova, kde pracoval v továrně na 
výrobu letadel,“ začíná své vyprávění 
pan Kačal. „Musel dokonce létat 
s Němci, ti se totiž báli sabotáží 
českých dělníků a nevěřili jim.“ To 
však nebylo to nejhorší, co bratra 
Karla potkalo. „Po válce sloužil na 
vojně, honil Banderovce, studoval. 
Pak ale přišel převrat a bratra zatkli. 
Nechtěl vstoupit do strany, tak jej 

přiřadili ke známému Babickému 
případu. Nejprve dostal trest smrti, 
ten pak byl změněn na 25 let v já-
chymovských táborech. Po dvanácti 
letech byl propuštěn a v roce 1968 
rehabilitován, jeho zdraví to ale ne-
návratně poznamenalo. Letos by mu 
bylo 87 let, byl to velký atlet, o dva 
roky mladší než Zátopek, se kterým 
se znal“, vzpomíná pan Kačal na 
svého bratra. Na jednom trestném 
baráku s ním prý byl i legendární 
gólman „Boža“ Modrý, který krátce 
po opuštění Jáchymova na následky 
věznění zemřel.

Dvě významná jubilea oslavil v letošním roce jeden 
ze starolískoveckých pamětníků, pan Jaroslav Ka-
čal. Rodák ze Znojma, který v Brně žije již takřka 
čtyřicet let, se narodil v roce 1937. Letos mu tedy 
bylo čtyřiasedmdesát let, a co víc – v dubnu uplynu-
lo rovných padesát let ode dne, kdy se ve Znojmě 
oženil se svou ženou Hermínou.

Pokračování na str. 5
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Prázdniny – čas nejen na odpočinek

Prázdniny – čas nejen na 
odpočinek

Prázdniny jsou ve své 
polovině, všichni se snaží 
pilně odpočívat, ale slu-
níčko se v posledních 
dnech ne a ne ukázat. 
Snad bude druhá polovi-
na prázdnin lepší. I když 
je doba dovolených v plném prou-
du, práce je stále dost. Vím, že se 
říká, že práce neuteče, a je proto 
na ni vždy dost času, jsou však 
činnosti, na které je o prázdninách 
nejvhodnější doba. Mám na mysli 
opravy školských zařízení. I v naší 
MČ právě v těchto dnech probíhají 
nejrůznější rekonstrukce a opravy 
škol a školek. 
V prvé řadě se jedná o ZŠ a MŠ Eliš-
ky Přemyslovny, kde jsou stavební 
práce rozběhnuté na plné obrátky. 
Dochází zde k přebudování jedné 
školní třídy na třídu, která bude 
sloužit dětem z MŠ, a s tím souvisí 
také vybudování nového sociálního 
zařízení a šatny. Troufám si tvrdit, že 
děti navštěvující toto zařízení svou 
školku po prázdninách nepoznají. 
Druhým školským zařízením, které 
doznává jistých změn, je ZŠ Boso-
nožská. Z částečně nevyužitých pro-
stor, kterými byl bývalý byt školníka, 

vzniknou nové třídy školní 
družiny a v nevyužitých 
prostorách šatny vznikne 
nová dílna a zázemí pana 
školníka. A do třetice vše-
ho dobrého bude v těchto 
dnech zahájena oprava 
MŠ Oderská, kde dojde 
ke kompletní výměně vý-
plní otvorů (okna a dveře), 

zateplení fasády a dalších drobných 
oprav uvnitř školky (např. výměna 
vnitřního osvětlení) tak, aby byly spl-
něny hygienické normy pro provoz 
takového zařízení. Další stavební 
akce se připravují, ale o těch vás 
budu informovat v některém z poz-
dějších vydání Starolískoveckého 
zpravodaje. 
Mám však na srdci ještě jeden pro-
blém a tím je prázdninový volný čas 
všech těch, kteří jsou školou povin-
ní. Proč říkám problém? Protože pro 
mnohé rodiče to problém skutečně 
je. Děti mají volno celé dva měsí-
ce, ale kdo z jejich rodičů má tak 
dlouhou dovolenou? Je nutné pro 
děti nalézt takovou činnost, která je 
v jejich volném čase správně zabaví 
a zaměstná. Přichází na řadu různé 
tábory, babičky atd. Tábory však 
trvají omezenou dobu a babičky 
nebo také dědečci nejsou vždy po 
ruce. A v tuto chvíli právě nastává 

ten problém. Rodičům nezbývá 
nic jiného, než nechat své ratolesti 
samotné po dobu jejich pracovní 
doby. A jistě si dokážeme představit, 
co takový náctiletý školák dokáže 
ve svém volném čase vymyslet 
a následně pak i zrealizovat. Proto 
vás, rodiče, kteří jste se do takového 
problému díky prázdninám dostali, 
moc prosím o větší obezřetnost 
a kontrolu svých dětí. K napsání 
výše uvedeného mě dovedly dva 
případy vandalství, které se staly 
v nedávné době. Tím prvním je 
poškozená informační tabule na 
nově zrekonstruovaném prostran-
ství u polikliniky, kdy někdo vypáčil 

a tím poškodil tuto tabuli jen kvůli 
několika magnetům, které odcizil. 
A druhým případem jsou poškozené 
samootevírací dveře u výtahu na 
tomtéž prostranství. Odstraňování 
následků po těchto zásazích stojí 
naši MČ nemalé finanční prostředky, 
které by mohly být určitě využity 
smysluplněji. Doufám, že jsou to 
ojedinělé případy a k dalším již 
nebude docházet.
Přeji všem krásný zbytek prázdnin 
a hodně sluníčka. Buďte na sebe 
opatrní. Život má každý z nás jen 
jeden.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Pozvánka na odpoledne s tenisem
Tenisová škola Tallent připravila pro všechny holky a kluky bez rozdílu věku ukázkové 
tenisové odpoledne při Základní škole Svážná.
Přijďte se seznámit se základy tenisu a alespoň na chvilku si vyzkoušet jaké to je být 
malou Kvitovou nebo Berdychem. 
Ukážeme Vám jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně 
tenisu.V rámci doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy.
Přesvědčte se, že tenis je pro děti vhodná mimoškolní sportovní aktivita. Jde o individuální 
sport, který učí děti vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair – play. Zároveň podporuje 
zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti.
Neváhejte tedy a společně s rodiči přijďte strávit příjemné sportovní odpoledne. Těšíme 
se na Vás ve čtvrtek 15. září v 16.30 hodin.
Informace získáte na www.tallent.cz nebo se nás obraťte přímo na tel.: 603 527 172. 



www.staryliskovec.cz

strana 3

Starý Lískovec si opět připomněl své oslavence

Jaro už je dávno minulostí, v plné síle se nám představuje léto 
a s ním přišel opět čas pogratulovat starolískoveckým jubilantům.

V pondělí 27. června se jich v Klubu 
důchodců na ulici Kosmonautů se-
šlo hned jedenáct (další se omluvili). 
Po usazení se prezentoval pěkným 
zpěvným programem soubor z MŠ 
Bosonožská a poté už mohli sta-
rosta městské části Vladan Krásný 
s místostarostou Jiřím Dvořáčkem 
popřát všem oslavencům vše nej-
lepší a hodně zdraví do dalších let. 
Po předání dárečků byla formální 
část u konce, na řadu přišlo po-
hoštění a přátelská debata o dění 
ve Starém Lískovci. „Dříve jsem 
bydlela v Černovicích a nedá se 
to se současným životem vůbec 
srovnat. Tady bydlím jako v parku,“ 

těšilo jednu z oslavenkyň. Na přetřes 
ovšem přišla i nepříjemná témata, 
v první řadě narůstající projevy 
vandalismu. Oba zástupci radnice 
přítomné jubilanty seznámili s tím, 
jak kontaktovat příslušné orgány 
Městské policie, aniž by z toho 
plynulo nějaké nebezpečí.
Poté se gratulanti přesunuli na 
Sevastopolskou ulici za panem 
Vávrou, který oslavil 95 let. 
O den později se dočkali i oslavenci 
v Domově pro seniory na Mikuláš-
kově náměstí. Těm dětský soubor 
z MŠ Bosonožská  zahrál krátkou 
Pohádku o Kašpárkovi a zazpíval jim 
i místní pěvecký sbor. I jim osobně 

Atashko Mariya
Bierová Jana
Borák Ľudovít
Brůha Vlastimil
Břicháček Jiří
Budinská Lubomíra
Buchta Milan
Čermák Jiří
Čížková Eliška
Dobrovolná Jaroslava
Dobšík Jiří
Dostálová Vlasta
Elsnerová Marie
Floriánová Jiřina
Gabryšová Zdenka
Gricová Marie
Havlíčková Marie
Hlaváček Jiří
Horká Jiřina
Hořák Jan
Hrdličková Květoslava
Hrušková Anežka
Hrušková Libuše
Hudec Arnošt
Jakubčík Jan
Janečková Jana
Janoušek Antonín
Janoušková Pavlína
Jelínková Stanislava
Jonášová Marie
Josefiová Annastázie
Kartosová Miroslava
Kellner Ferdinand

Konečná Gréta
Koplík Radovan
Koukolová Hana
Kouřilová Libuše
Kozák Josef
Krulová Emilie
Křivánková Alžběta
Lang Robert
Libichová Anděla
Málková Jaroslava
Maňasová Jarmila
Matějková Marie
Matula Herbert
Matyášová Drahomíra
Medková Libuše
Měšťan Miroslav
Michálková Antonie
Můllerová Libuše
Nemochovská Božena
Nováková Jana
Novoměstská Miloslava
Ondrejková Valerie
Oršula Jozef
Oškrdová Jiřina
Paták Stanislav
Pavlovská Ludmila
Pelánek Ladislav
Pergl Miroslav
Pikulová Anna
Pospíšil Stanislav
Prýmová Chariklia
Přibylová Libuše
Pulková Zdenka

Řehůřková Eva
Říha Stanislav
Sedlák Vilia
Slavíková Jiřinka
Slunská Marie
Smejkalová Vlasta
Sobotková Milada 
Spáčil Viktor
Stančíková Marie
Staněk Jaroslav
Szücs Julius
Šídová Taťána
Šišková Jana
Šiškovský Lefter
Škrhák Ladislav
Šnajdrová Marie
Šuba Jiří
Švehla Rudolf
Tesárková Marie
Třetinová Dáša
Vaňková Marie
Vávra Jan
Večeřová Milada
Večeřová Milada
Volejníčková Květoslava
Vrška Arnošt
Vychodilová Jana
Weidenhöferová Vlasta
Zbořilová Marie
Žaloudek Vojtěch
Železný Zdeněk

blahopřáli a dárky předali starosta 
s místostarostou. Na závěr ještě 
přišli na řadu jubilanti z Domova 
důchodců na ulici Kosmonautů. 

Přejeme všem starolískoveckým 
oslavencům vše nejlepší a hlavně 
hodně zdraví do dalších let.

Ve středu 22. 6. 2011 si měli žáci 9. tříd a jejich učitelé Tv možnost vyzkoušet 
na nejmodernějších přístrojích účinnost prováděné resuscitace pomocí 
komprese hrudníku. Žáci prováděli resuscitaci jednak klasicky ručně, ale 
i patou za současného volání mobilem na záchrannou službu.
Tato akce proběhla ve spolupráci s klinikou KARIM FN Brno-Bohunice a FN 
Praha. O každé resuscitaci byl pomocí ICT vyhotoven podrobný protokol.

Vedoucí celého projektu MUDr. Gimunová, PhDr hodnotila znalosti 
a schopnosti našich žáků jako překvapivě velice dobré.
Věříme, že kdyby se naši žáci dostali do situace, kdy by museli resuscitaci 
použít, že by byli schopni záchrany života postiženého člověka.

Lubomír Strnad, ředitel školy

Resuscitace na ZŠ Labská
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AKCE ZŠ A MŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

Spaní ve škole 2011

Škola v přírodě 2. a 5. třída

Mořská školka
Stalo již milou tradicí naší mateřské školy, že  počátkem června odjíždíme 
s dětmi a jejich rodiči či prarodiči na školku v přírodě do Chorvatska.
Letošní Mořskou školku provázel program dle knihy O. Štíblové – Delfíni.
Delfíni Josef a Josefínka zažívali spolu s dětmi mnoho příběhů, seznamo-
vali děti se svými mořskými kamarády. Vyráběli jsme korálkové rybičky, 
kreslili na trička, malovali na kamínky, hledali jsme poklad, hráli spoustu 
her, radovali jsme se a vše zaznamenávali do mořských deníků.
Počasí nám přálo, tak jsme si Mořskou školku užili všichni – my, děti 
i úžasní rodiče.
Děkuji všem za ohromnou spolupráci a už teď se těším na další společné 
akce a krásné chvíle v naší mateřské škole.

Šárka Anderlová, vedoucí učitelka MŠ Elišky Přemyslovny

Ze čtvrtka na pátek (16.–17. 6.) se 
děti z 1. stupně sešly odpoledne ve 
třídách. S rodiči si připravily spacáky 
a trávily příjemné odpoledne na 
školním hřišti. Kdo holduje balónu, 
hrál fotbal nebo přehazovanou, 
kdo má rád stavby z písku, mohl si 
půjčit auta, lopatky, sítka, formičky 
a spokojeně stavěl na hřišti naší 
mateřské školy.
U večeře se všem dělaly boule za 
ušima. Pochutnali si na párcích 
s chlebem.
Kolem desáté jsme se trochu báli 

na stezce odvahy, někteří i více :-) 
Do připravených spacáků jsme 
unavení vklouzli a okamžitě usnuli.
Druhý den nás probudilo sluníčko 
a pěkný den. Paní kuchařky nám ke 
snídani připravily teplý čaj a každý si 
pochutnal na dobrotách z vlastních 
zásob. Dopoledne už trávili žáci 
ve svých třídách. Trochu se učili, 
trochu si hráli.
Děkujeme rodičům při přípravě 
akce.

Martina Staňková 
a Veronika Kalábová

Trochu turistická škola v přírodě 
proběhla na začátku června. Děti 
ze druhé a páté třídy si prohlédly 
Vysočinu z Pasecké skály, na ryb-
níce Medlov vyzkoušely, jaká je 
voda, vyřádily se na kolotoči a hou-
pačkách.  Druhý den ochutnaly 
místní „Zonku“ a zmrzlinu nedale-
ko vesničky Odranec na Kuklíku. 
Ukázaly, že jsou zdatnými turisty 
a každý získal zasloužený diplom. 
Ve středu jsme se těšili na celoden-
ní výlet na Veselý kopec. Tam se 
nám líbilo, jak žili naši předkové ve 
starých chalupách, někteří nakrmili 
kozy, sledovali práci místního drá-
teníka a nakoupili dárky. 
Večer se nás ujal pan vedoucí, 

který dětem zblízka ukázal život 
roje v proskleném úlu.
Všichni s napětím sledovali, jak 
se prokousávala poslední slabá 
dělnice na svět a pomohli jí za 
ostatními včelami.
Zbylo dost času na stavbu domků 
„pro skřítky“ i na hry na louce. Každý 
rád využil možnosti při vybíjené trefit 
některou paní učitelku. 
Všechny děti chceme pochválit za 
málo řečí a zdatnou chůzi.
Kdo chce vědět víc, může si po-
slechnout naše komentáře na spe-
ciálním CD. 

Martina Staňková 
a Veronika Kalábová

ZOO Brno

ZOO Brno – 
Setkání se zvířaty 

ze všech koutů světa
Otevírací doba 

červenec, srpen:  
9.00–18.00 hod.
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Škola v přírodě v Jedovnicích

Žáci 9.třídy se vydali na svůj po-
slední společný výlet do Staré Vsi 
u Rýmařova. Vyrazili jsme ve středu 
ráno vlakem směr Šumperk, kde 
na nás čekal autobus. Ten nás 
zavezl ke krásné, nadstandardně 
vybavené chatě Orientce. Po uby-
tování a chutném obědě nás čekal 
program, o který se celou dobu 
staral náš vedoucí Petr Novotný 
z týmu STAN.
Začali jsme společnými hrami na 
hřišti, a pak už nastala chvíle vy-
zkoušet si svoji zdatnost, fyzičku 
a odvahu. První den nás šetřili 
a tak jsme se vydali asi 1,5 km od 
chaty na nízká lana. Půl metru nad 
zemí se člověk až tak nebojí, proto 
jsme se všichni bez ostychu vrhli 
na zdolávání překážek. Po výborné 
večeři jsme si šli ještě zaplavat do 

vnitřního vyhřívaného bazénu.
Na druhý den jsme se však těšili 
mnohem více. Paintball, vysoká 
lana, horolezecká stěna a luko-
střelba – výčet našich aktivit mluví 
za vše. Výška 7,5 m nad zemí 
některé z nás odradila, ale našli se 
odvážlivci, kteří si vysoká lana prošli 
několikrát – před nimi smekáme! 
Poslední den – pátek byl v duchu 
odjezdu – balení, loučení, čekání 
na autobus. Ale i poslední den nás 
čekala sportovní aktivita – bungee 
trampolína.
V odpoledních hodinách jsme dora-
zili do Brna, kde jsme se rozloučili 
a šli si odpočinout po třídenním 
výletu plném adrenalinu.

Veronika Kalábová
Pavlína Urbánková

Po úspěšné zimní škole v přírodě, kte-
rou v letošním roce pro děti 1. stupně 
organizovala paní učitelka Lepková ve 
spolupráci se Sportíkovou akademií, 
se žáci  3. a 4. třídy zúčastnili i letní 
školy v přírodě. V Jedovnicích nás 
čekalo krásné ubytování v hotelu 
Terasa na břehu rybníku Olšovec.
Tato škola v přírodě se od ostatních 
lišila svým sportovním zaměřením.
Děti pod odborným vedením trenérů 
Sportíkovy akademie absolvovaly 
plavecký výcvik v krytém bazénu, 
výuku tenisu na místních tenisových 
kurtech, vyzkoušely si zumbu, žong-
lování, lukostřelbu, zahrály si fotbal 
a jiné hry, Seznámily se se základy 

chemie při zajímavých chemických 
pokusech.
Pokud děti nesportovaly, věnovaly 
se se svými pedagogy paní učitelkou 
Lepkovou, Oznerovou a Pecenovou 
zkoumání krásného okolí Jedovnic.
Ve středu se všichni vydali na výlet 
do Rudic, kde si prohlédli větrný 
mlýn a vyslechli zajímavé vyprávění 
o historii nejen samotného mlýna, 
ale i kraje.
Z této školy v přírodě odjížděly děti 
s novými zkušenostmi, dovednostmi 
a zážitky, které budou, jak doufáme, 
dále rozvíjet.

Mgr. Eva Oznerová
Mgr. Alena Lepková

Výlet 9. třídy do Staré Vsi u Rýmařova

Pan Jaroslav Kačal vzpomíná

Sám pan Kačal byl tímto případem 
také poznamenán. Nemohl studovat 
vysokou školu, na vojně skončil 
u „pétépáků“. „Dva roky jsem sloužil 
na různých ostravských šachtách, 
otce vyhodili ve třiapadesáti letech 
ze státní služby,“ popisuje pan Kačal 
krutou dobu. Nakonec si dálkově 
dodělal průmyslovku (a druhou 
maturitu) a díky šikovnosti a zku-
šenostem se vypracoval až na 
stavbyvedoucího družstva u firmy 
Plynostav, ačkoliv nebyl straník 
a netajíl se svým názorem na režim. 
„Stavěli jsme po celé republice, od 
Rozvadova až po Ostravu. 
Dělníci byli vystudovaní doktoři, pro-
fesoři, prostě všichni, které tehdejší 
režim odstavil na vedlejší kolej. Byl to 
výborný kolektiv, samí vzdělaní lidé,“ 
přibližuje pan Kačal další zážitky ze 
svého života. Na své chatě u Vranova 
tehdy hostil známé osobnosti – na-
příklad Vladimíra Menšíka. Všechny 
je znal díky bratrovi. 
Pochlubit se může i tím, že mu 
– když byl malý – potřásl rukou 
prezident Dr. Edvard Beneš. „To mi 
bylo deset let, psal se rok 1947. Pan 
Beneš mi podal ruku a paní Hana 
mne pohladila po hlavě. Byli tam teh-
dy i vojáci, například generál Boček. 
Byl jsem z toho hodně vykulený,“ 
popisuje zážitek z dětství, kdy ještě 
netušil, co jeho a republiku čeká.

Po „sametové“ revoluci se stal soud-
cem z lidu, jmenován byl právě za 
„pétépáky“. „Pak jsem to ale musel 
ukončit, byla tam spousta bývalých 
komunistů a to jsem těžce nesl.“
Kromě své práce se aktivně věnoval 
i sportu. Hrával hokej za Znojmo, 
znával se s tehdejšími legendami 
brněnského hokeje. „V učení jsem 
byl s Rudou Potschem, Zdeňkem 
Kepákem, znal jsem i ostatní – Na-
drchala, Jiříka a další,“ vybavuje si. 
„Fotbalový stadion, který teď chátrá, 
jsme pomáhali stavět,“ připojuje 
další vzpomínku.
V současnosti je jeho velkým ko-
níčkem nádherný pointer Speedy, 
rád mluví i o své rozvětvené rodině. 
„Švagrová například promovala se 
současným prezidentem, panem 
Klausem. V naší rodině jsou takřka 
všichni vysokoškolsky vzdělaní,“ 
vypráví pan Kačal. Nadále aktivně 
sleduje dění ve světě i v milovaném 
sportu. „Jsem Brňák, proto sleduji, 
jak si vedou brněnské týmy a co se 
ve městě děje. Bydlím tu skoro 40 
let, z toho 35 let ve Starém Lískovci, 
takže na Brno a Lískovec nedám 
dopustit,“ dodává na závěr našeho 
povídání.
Panu Jaroslavu Kačalovi srdečně 
gratulujeme k jeho významnému ju-
bileu a přejeme do dalších let hlavně 
hodně zdraví a životní spokojenosti. 

Martin Lísal

Dokončení ze str. 1

Rozloučení s „deváťáky“ 
V letošním roce na naší škole ukončilo povinnou školní docházku 25 žáků. Byla to 
skvělá třída, akční, držící při sobě, jsme na ně právem hrdí. Také proto, že všichni 
žáci se po náročných přijímacích zkouškách umístili na střední školy s maturitou 
(přes 70 procent žáků) a i na prestižní brněnská gymnázia (přes 20 procent žáků).
Všem našim absolventům přejeme úspěšné vykročení do nové životní etapy!

Za celou školu Margita Kotásková, ředitelka školy
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Z naší farnosti

Vážení přátelé, lidé si často vy-
práví příběhy, které vždy vedou 
k přemýšlení nad smyslem na-
šeho života, nad tím, kým jsme 
a kam směřujeme. Přijměte do 
těchto krásných letních dnů 
jeden z těchto příběhů:

12 malých příběhů
Byl jednou jeden žák a ten se zeptal 
svého Mistra: „Co mě odděluje od 
pravdy?“. A Mistr řekl: „Nejsi sám, 
kdo je oddělený od Pravdy. Je 
mnoho takových. Povím ti 12 malých 
příběhů, které ti budou připadat 
jako velice jednoduché. Musíš je 
ale projít mnohokrát, a i když si 
budeš myslet, že jsi je pochopil, 
nepřestávej je stále procházet. Dělej 
to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až 
se z malých příběhů stanou velké 
a z velkých zase malé.“ 
První příběh: Byla jednou jedna 
kapka v moři, která tvrdila, že moře 
nikdy neexistovalo. A stejně tak 
je to i s mnohými lidmi. Stojí ve 
středu Boha a tvrdí, že Bůh nikdy 
neexistoval. 

Druhý příběh: „Chci svoji svobodu“, 
dožadovala se jedna kapka v moři 
a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na 
svůj povrch. „Chci svoji svobodu“, 
dožadovala se zase kapka. A slunce 
bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do 
oblak. „Chci svoji svobodu“, do-
žadovala se stále kapka. A oblaka 
byla dobrotivá - spustila ji zase dolů. 
A tak byla opět v moři. 
Třetí příběh: Intelektuální kapka 
vody je intelektuální kapka vody, 
ale ne moře. 
Čtvrtý příběh: „Všechny tyto kapky 
v moři za nic nestojí“, řekla kapka 
v moři. 
Pátý příběh: „Bezpochyby, jednu 
věc už jsem poznala. Jsem určitě 
o něco důležitější než moře. 
Šestý příběh: „Asi se nikdy ne-
potkám s mořem“, povzdychla si 
kapka v moři. 

Sedmý příběh: „Ale, co je mě po 
tomto moři“, řekla kapka v moři. 
Osmý příběh: „Jedna kapka vody 
bojovala se svým osudem. I když 
byla uprostřed moře, nechtěla 
o moři nic vědět.“ 
Devátý příběh: Jedna kapka v moři 
svolává ostatní kapky, aby mohly 
udělat povstání proti moři. 
Desátý příběh: „Z titulu mé moci“, 
řekla kapka druhé kapce uprostřed 
moře, „z titulu mé moci jsi od tohoto 
dne vyloučena z moře“. 
Jedenáctý příběh: „Jsi v mé lásce“, 
řeklo moře kapce vody. Ale kapka 
vody moře neslyšela, protože byla 
naplněna láskou k jiné kapce. 
Dvanáctý příběh: „Kdyby se mi 
podařilo...“, uvažovala kapka vody, 
„aby každá kapka v moři byla v mé 
lásce, stala bych se celým mořem.“  
A tak začala zahrnovat jednu kapku 

za druhou do své lásky. Byla tam 
však jedna kapka, která jí jednou 
velice ublížila. Způsobila jí největší 
utrpení v životě. A tak jí přes všechnu 
svoji lásku nedokázala odpustit. Jen 
proto, že nezahrnula jednu jedinou 
kapku do své lásky, jen jedna jediná 
jí chyběla - nestalo se z ní moře. 
Poslední příběh: Byla jednou jedna 
kapka vody, která hledala ticho 
moře, dálku moře a lásku moře. „Ty 
jsi já“, řeklo moře, „a já jsem ty“. 
Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku. 
A to, co patřilo moři, patřilo od této 
chvíle i kapce. Stala se tichem, stala 
se dálkou moře a její hloubka byla 
požehnáním pro tento svět. Věz, 
můj žáku, moře je plné odpuštění 
pro ty, kteří ho milují, a přijme do 
sebe ty, kteří si to opravdu přejí. 
„Ale co když je taková kapka vody 
velice špinavá, co potom?“, zeptal 
se žák. Tehdy se Mistr z celého 
srdce rozesmál a řekl: „Žádná kapka 
nemůže být tak špinavá, aby ji moře 
nedokázalo očistit.“

P. Pavel Opatřil, farář

22. skautský tábor

Ano, je to skutečně tak, letos naše 
středisko pořádalo již 22. tábor. 
Opět jsme se vydali do krásného 
podhůří Orlických hor, kde se na 
nás určitě těšila celý rok naše louka, 
kde jsme mohli strávit krásných 
15 dní.
Všechno začalo již koncem června, 
kdy se velká skupina starších skautů 
vydala celý tábor postavit. Odmě-
nou jim bylo, že mohli strávit skoro 
celý týden sami na tábořišti, kam 
se 1. července k večeru nahrnulo 
více než 70 táborníků. Celkem 
se letošního tábora spolu s naším 
spřáteleným oddílem z Bystřece 
zúčastnilo cca 85 táborníků.
Náročný start, který podpořilo 
velmi nevlídné počasí, byl odmě-
něn začátkem celotáborové hry 

s názvem Indiáni. Všichni se mohli 
každý den potkávat se šamanem, 
který skauty a mladší, vlčata a svět-
lušky, provázel celým dnem plným 
her a soutěží. Během tábora jsme 
našli čas i na dvoudenní výpravu 
starších na Pastvinskou přehradu. 
I když počasí koupání mnoho ne-
přálo, povedlo se nám jednu neděli 
vyrazit na koupaliště v nedaleké 
vesnici. Na táboře se mimo hlavní 
program dalo využít dalších aktivit: 
míčových her, střelbě z luku, fotba-
lu nebo baseballu. Také se našel 
čas na zdokonalování skautských 
dovedností a znalostí a mnoho 
skautů také letos složilo slib. 
Druhý týden nám také přinesl velmi 
silný zážitek z rychlé bouřky, která 
se snad na chvíli na naši louku 

nastěhovala. 
Ale o co krásněji plynul čas strávený 
na táboře, o to rychleji se jeho doba 
krátila. A tak jsme mohli v sobotu 
16. července tento tábor společně 
zakončit. Nejprve v pátek, kdy 
se uskutečnil slavnostní táborový 
oheň a poté i v sobotu společným 
příjezdem a posledním nástupem. 
V neděli se pak mnoho z nás sešlo 
na ranní mši svaté, abychom za 
tento krásný tábor poděkovali. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se na 
přípravě programu a zázemí nejen 
na táboře, ale i dlouho předtím 
podíleli a že tak mohli všichni prožít 
mnoho nazapomenutelných chvil. 

David Kolínek
vůdce 27. střediska
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Turnaj v malé kopané

Nové knihy na pobočce Kurská
Pro děti:
Čarodějnice školou povinné, Čtyřlístek: Texaské 
rodeo, Dinosauři, Hurvínkův rok, Horseland,  
Kočkopes Kvído, Případ pro tebe a Klub Tygrů, 
Receptíky pro kuchtíky, Simpsonovi vrací úder!,  
Šmouloplán

Beletrie:
Andronikova: Nebe nemá dno, Berry: Císařova 
hrobka, Braunová: Klub radostí dnešního dne, 
Brown: Kouřová clona, Binet: HHhH, Connolly: 
Ztracené duše, Clark: Bouře,  Cornwell: Faktor 
Scarpettová, Coulter: Takovým patří svět,  Deaver: 
Hořící drát, Francis: Křížová palba, Fulghum: 
Věčná dobrodružství Kapitána Školky, Greenhal-
gh: Coco Chanel a Igor Stravinskij, Hnízdil: Mým 
marodům,   Jazairová: Podél cest, Kallentoft: 

Zimní oběť,  Keleová-Vasilková: Já a on, Logue: 
Králova řeč, Monyová: Citová divočina, Nesbo: 
Nemesis, Szcygiel: Udělej si ráj,  Šabach: 
S jedním uchem naveselo, Vondruška: Prokletí 
brněnských řeholníků, Whitton: Anna Falcká

Naučná literatura:
Dědiček: Facebook jednoduše, Hajný: Marie 
Baťová,  Halík: Smířená různost, Hladký: Hana 
Maciuchová, Klíma: Moje šílené století, Kuras: 
Jak zabít civilizaci, Langbein: Poselství Mayů 
2012,  Leman: Ženy, které se příliš snaží, 
Soukupová: Nepoddajní aneb Nešlo to jinak, 
Toulavá kamera 12

O prázdninách se na Vás těšíme každé pondělí 
a čtvrtek 9–12 a 13 –18 h.

Po loňské přestávce vynucené 
deštivým počasím mohli příznivci 
kopané opět zamířit na sportov-
ní areál ZŠ Labská, kde Orelská 
jednota Starý Lískovec uspořádala 
18/6 tradiční letní  turnaj v malé 
kopané pro muže a žáky. Žákovská 
kategorie do 15 let měla tentokrát 
skromné obsazení. Na turnaj se 
dostavily pouze dva žákovské týmy, 
které měly stejný cíl, vybojovat pro 
ZŠ Labská turnajové prvenství, 
neboť oba celky reprezentovaly 
tuto školu. Bez další konkurence 
si tak mladí fotbalisti poměřili své 
fotbalové síly ve 3 vzájemných 
utkáních, o to kdo vybojuje pro ZŠ 
Labská vítězný pohár.
 Mnohem početnější obsazení měl 
turnaj mužů, na který se sjelo 7 
týmů. Turnaj měl spravedlivá kri-
téria, neboť vzájemná utkání mezi 
všemi týmy určila celkového vítěze. 
Zaslouženým vítězem tohoto turnaje 
se stalo družstvo Bohunic, jehož 
hráči bez ztráty jediného bodu 
prošli všemi zápasy a stejně jako 
na halovém mikulášském turnaji 
se opět mohli radovat ze zlatého 
poháru pro vítěze. Naopak velkou, 
vyrovnanou a dramatickou bitvu 
o zbývající medailové posty svedlo 

pět týmů, které shodně nasbíraly 9 
bodů. O jejich konečném pořadí tak 
musel rozhodnout součet vstřele-
ných a obdržených gólů. Závěrečné 
propočty skóre nakonec přinesly 
radost pořádající orelské jednotě, 
neboť na druhém místě se umístil 
Orel St.Lískovec A a bronzovou příč-
ku vybojoval druhý domácí tým Orel 
St.Lískovec B. Zajímavostí letošního 
turnaje byla účast trojice zahranič-
ních hráčů jejichž domovskou zemí 
byla Brazílie, Portugalsko a Maroko. 
Tento sympatický mezinárodní tým 
pod názvem FC Internacional Brno, 
ovšem doplatil na nesehranost 
hráčů, kteří se s turnajem rozloučili 
na  posledním místě, od kterého 
je nezachránil ani jejich fotbalový 
kouzelník z Portugalska.
Závěrečná slova budou podě-
kováním všem organizátorům 
a pomocníkům z orelské jednoty 
St.Lískovec, kteří se podíleli na 
přípravě a zdárném průběhu celého 
fotbalového turnaje. Poděková-
ní míří také k vedení ZŠ Labská, 
které nám propůjčilo svůj krásný 
sportovní areál, kde se tato akce 
mohla uskutečnit.

Stanislav Plechl – Orel Starý 
Lískovec

Informace Českého svazu 
bojovníků za svobodu v Brně

Na základě zkušeností našich členů 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu, kteří sledují zprávy o dění 
v městských částech Statutárního 
města Brna, se domníváme, že 
značná část občanů - zejména 
mladší ročníky – neví, že existuje 
dobrovolné a nezávislé občanské 
sdružení s názvem „Český svaz 
bojovníků za svobodu“, které sdru-
žuje účastníky národního boje za 
svobodu bývalé Československé 
republiky. Je nositelem organizace, 
která ve svém obsahu vyjadřuje 
myšlení a tužby všech pokrokových 
lidí na celém světě.
Po 2. světové válce vzniklo v čes-
kých zemích několik odbojářských 
organizací. K nejvýznamnějším pat-
řily: Svaz osvobozených politických 
vězňů a pozůstalých, Svaz národní 
revoluce, Sdružení národního od-
boje, Sdružení českých partyzánů, 
Sdružení účastníků Pražského po-
vstání. Byla obnovena českoslo-
venská obec legionářská a od roku 
1947 se stalo její součástí Sdružení 
čs. zahraničních vojáků II. odboje.
Na ustavujícím sjezdu 8. a 9. květ-
na 1948 se jednotlivé organizace 
v českých zemích sloučily ve Svazu 
bojovníků za svobodu. Podobně i na 
Slovensku se sloučily ve Zvaz ĺudo-
vých protifašistických bojovníkov.
Ve dnech 17. a 18. listopadu 1951 
v Praze oba národní svazy splynuly 
v jednotnou odbojářskou organizaci 
Československý svaz protifašistic-
kých bojovníků. V rámci federativ-
ního uspořádání naší republiky se 
vytvořily v roce 1969 dvě národní 
odborářské organizace – na Sloven-
sku Zvaz protifašistických bojovníkov 
a v českých zemích Český svaz 
bojovníků za svobodu. Ten je po-
kračovatelem díla, které převzal po 
svých prarodičích a rodičích. Vážíme 
si bývalých politických vězňů, kteří 
byli za svoje vlastenecké postoje 
nacistickým režimem perzekvováni a 

diskriminováni žalářováním v nacis-
tických věznicích a koncentračních 
táborech. Naše úcta patří také 
přímým pozůstalým po účastnících 
národního boje za osvobození, 
vdovám, vdovcům, sirotkům a všem, 
kteří s námi spolupracují a souhlasí 
s programem Českého svazu bo-
jovníků za svobodu.
V současné době má Český svaz 
bojovníků za svobodu v Brně 374 
organizovaných členů v 17 základ-
ních organizacích. Je naší snahou 
udržet činorodý svaz, oslovovat 
veřejnost, zejména mládež, aby 
pravdivě a bez deformací pocho-
pili hlavní důvod odboje, a to jak 
zahraničního, tak i domácího. Jde 
nám o to, abychom dávali vzor a 
příklad současným generacím a 
zároveň přispěli k naplnění našeho 
velkého úkolu – nepřipustit, aby 
hrdinství těch, kteří bojovali, trpěli 
a umírali, bylo zapomenuto.
Aby se tak nestalo, organizujeme a 
zúčastňujeme se různých vzpomín-
kových a pietních akcí, zejména při 
významných a památných dnech. 
V Pamětní síni Kounicových kolejí 
v Brně- Žabovřeskách pořádáme 
pro školy a další zájemce z řad 
široké veřejnosti přednášky a be-
sedy s přímými účastníky odboje a 
významnými historiky, které dozajista 
obohatí a rozšíří znalosti z naší 
nedávné historie. 
Památník Kounicových kolejí v Br-
ně-Žabovřeskách na ulici Králova 
je pro všechny zájemce volně pří-
stupný. Historickou expozici lze 
navštívit po předchozí telefonické 
domluvě se správou Kounicových 
studentských kolejí: Mgr. Milena 
Spoustová, telefon: 543 248 941, 
mobil: 732 538 312.

Mgr. Jan Jandl
předseda 

Historicko-dokumentační 
komise Kounicových kolejí

Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky 
sedmikráska) působící v Brně, Králově Poli,  přijímá 
děti a mládež  do souboru. Přijímáme zájemce o lidový 
tanec i naprosté začátečníky, bez konkurzu! 
Začínáme 12. 9. 2011 a 13. 9. 2011,  potom, vždy 
každé pondělí a úterý, dle věku školních dětí a mládeže, 
nábor není časově omezen.
Nácviky: pondělky – oddělení dětské: 17–19 hod. 
děti od 6 do 12 let
úterky – oddělení mládeže: 17–19 hod. 
mládež od 12/13 do 18 let (lze až do 26 let)
Místo nácviků: Základní škola, Košinova ul. 22, 
Brno-Královo Pole, školní družina. 
Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova  
177, 61300 Brno, telefon: 605 11 11 96, 
E-MAIL: iskerka@seznam.cz, www.iskerka.wz.cz

Oznámení
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Zhodnocení činnosti Místní organizace Svazu seniorů ČR o.s.
Klub důchodců – nová zástavba, Starý Lískovec, Kosmonautů 4 za 1. pololetí 2011
Začalo nové desetiletí a s ním přišlo i mno-
ho změn, které se nás bezprostředně týkají. 
Scházíme se každý týden v našem klubu, to je 
východisko, které nám zpestřuje život. 
Za první pololetí jsme navštívili několikrát:
–  tanečky na ul. Křenové, jež organizuje Rada 

seniorů v Brně
–  taneční odpoledne v Bosonohách
–  Prvomájovou veselici v Tuřanech
– Taneční odpoledne KD Holásky
V rámci noční návštěvy kulturních památek 
v Brně jsme navštívili v hudební fakultě JAMU na 
Kounicově ul. Sborový koncert, kde hostem byla 
Olomoucká filharmonie. Průběžně oslavujeme 

v našem klubu narozeniny našich členů. 
Navštívili jsme předváděcí akce spotřebního 
zboží:
– na Pštrosí farmě v Doubravicích nad Svitavou
– Dubňany, Hodonín
– Hotel Slovan v Brně
– Praha – zámeček na Suchém vrchu a Petřín-

skou rozhlednu
Byli jsme přítomni oslavám masopustu v Bohu-
nicích a na Nám. Svobody v Brně.
Oslavili jsme společně v klubu na Křenové ul. 
Oslavu MDŽ, kterou pořádala Rada seniorů 
ČR v Brně, v našem klubu Svátek matek. Při 
té příležitosti jsme měli pozvanou Mgr. Alenu 

Kudlíčkovou z Mě Rady seniorů, která nás 
v našem klubu navštívila.
V pobočce Knihovny Jiřího Mahena na Kurské 
ulici jsme dostali pozvání na besedu s panem 
PhDr. Jiřím Sedlákem na téma Humor Latinské 
Ameriky a bylo to opravdu zajímavé vyprávění.
V Žabovřeskách v Kulturním středisku Rubín 
jsme navštívili pořad „Zpívání pro zdraví“. 
Poslední akcí za první pololetí byl výlet do Di-
noparku ve Vyškově za finančního přispění MČ 
Starý Lískovec.
Všem dětem přejeme pěkné počasí a ostatním 
spoluobčanům pohodovou dovolenou.

Klub důchodců

Zprávy z radnice

Informace z usnesení 17. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
15. 6. 2011
– schválila text Smlouvy o realiza-

ci vestavby nebytových prostor 
a budoucí nájemní smlouvě na 
dobudování nebytového prostoru 
v přístavbě bytového domu na ulici 
Labská č.o. 31

– doporučila ZMČ Brno-Starý 
Lískovec pověřit starostu MČ 
podáním návrhu na udělení vý-
jimky z ustanovení čl. 3 obecně 
závazné vyhlášky Statutárního 
města Brna č. 15/2007 o ochraně 
zeleně ve městě Brně, pro po-
zemky p.č. 2395/2 ul. Kyjevská 
a p.č. 1684/80 ul.Labská v k.ú. 
Starý Lískovec, z důvodu realizace 
parkovacích stání na předmětných 
pozemcích; souhlasila se zpraco-
váním studie realizace parkovacích 
stání na pozemcích na ul. Kyjevská 
p.č. 2395/2 a ul. Labská p.č. 
1684/80 v k.ú. Starý Lískovec

– souhlasila se zařazením níže uve-
dených lokalit do přílohy k Naří-
zení Statutárního města Brna č. 
1/2002, kterým se vydává Tržní 
řád a to následovně: v části XXII 
MČ Brno – Starý Lískovec, Hlava 
A: Tržiště  p.č. 2731/1 – par-
koviště Vltavská pod dopravním 
uzlem Osová – 4 379m2 – pro 
účely konání akce „Farmářské 
trhy“, březen – říjen; Hlava B: 
Tržní místa p.č. 559/2, 559/6, 
559/5, 1746/1, 556/3,556/1, 
555/4, 555/3, 555/2, 555/1, 
554, 1745/10, 1745/6, 1746/5, 
553/3, 551/3 parcely  veřejného 
prostranství před ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovnou – pro účely konání 
akce „Živý Lískovec“, září – říjen 
p.č. 2414/17, 2437/2, 998/9, 
2437/1, 2437/5, 2363/1, 
2363/2, 2363/3, 2437/3, 
parcely Vícegeneračního hřiště 
Bosonožská a přilehlé komunikace 
– pro účely akce “Modrý dětský 
den“ a „Den radnice“ v období 
srpen – říjen p.č. 1684/9, u za-
stávky Dunajská, prodej sezónního 

ovoce a zeleniny, 2m2,  období 
květen – srpen.

– souhlasila se specifikací zboží, 
které bude nabízeno k prodeji 
na tržních místech na p.č. 2456 
v k.ú. Starý Lískovec na veřejném 
prostranství U polikliniky, v Příloze 
k nařízení Statutárního města Brna 
č. 1/2002, kterým se vydává Tržní 
řád v hlavě B „Tržní místa“; sou-
hlasila s výběrem firmy SIACITY 
s.r.o. k dodání 3 ks prodejních 
pultů  k umístění na tržní místa

– souhlasila s realizací stavebních 
prací ,,Rekonstrukce MŠ Oder-
ská“, s textem výzvy k podání na-
bídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu ,,Rekonstrukce 
MŠ Oderská“ a s oslovením ucha-
zečů k podání cenové nabídky

– souhlasila s realizací stavebních 
prací ,,Rekonstrukce ZŠ Boso-
nožská“, s textem výzvy k podání 
nabídky na realizaci veřejné zakáz-
ky malého rozsahu, Rekonstrukce 
ZŠ Bosonožská“ a s oslovením 
uchazečů k podání cenové na-
bídky 

– souhlasila s výběrem firmy Ing. Mi-
lena Antonovičová, Jilemnického 
11, 614 00 Brno jako zhotovitele 
„Generelu bezbariérových tras 
v MČ Brno – Starý Lískovec„ 
v maximální ceně díla 63 500,- Kč

– schválila smyslu ustanovení čl. 6 
odst. 6.3.b) smlouvy o dílo č. 09 
9 500 09 00052, uložení smluvní 
pokuty ve výši 20 % z celkové 
měsíční paušální částky zhotovi-
teli údržby veřejné zeleně a blíže 
specifikovaných ploch společnosti 
Ager s.r.o., Kotlářská 51a, 602 00 
Brno, za neodstranění vad díla 
v náhradní lhůtě.

– souhlasila se skácením 1 ks Betula 
pendula rostoucí na pozemku 
p.č. 2271 k.ú. Starý Lískovec, ul. 
Oderská 2, z důvodů zhoršeného 
zdravotního stavu a nebezpečné 
provozní bezpečnosti

– neschválila návrh na vyřazení 
investičního majetku ve výši 
50.548,-Kč a nařídila nabídnout 

investiční majetek jiným příspěvko-
vým organizacím k využití, v přípa-
dě neúspěchu nařizuje odprodej 
vybranému zájemci

– schválila RO č. 12, který je přílo-
hou tohoto bodu jednání

– schválila zpětvzetí výpovědi  nájmu 
bytu č. 9 na ul. Kosmonautů 19 
v Brně

– schválila zpětvzetí výpovědi  nájmu 
bytu č. 30 na ul. Sevastopolská 
3 v Brně

– schválila podání žaloby o vyklizení 
bytu  č. 19 ulici Labská 29 v Brně 
proti nájemci

– schválila podání žaloby o vyklizení 
bytu č. 14 na ul. Kurská 2 v Brně 
proti nájemci

– schválila podání žaloby o vyklizení 
bytu č. 9 na ul.  Sevastopolská 3 
v Brně proti nájemci

– schválila vymáhání peněžité po-
hledávky a dání výpovědí nájmu 
bytu u nájemce, Vltavská 21, Brno, 
dlužná částka činí 13 150,- Kč.

– souhlasila realizací stavebních 
prací ,,Rekonstrukce ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny“, s textem 
výzvy k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Rekonstrukce ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny“ a s oslovením ucha-
zečů k podání cenové nabídky

– schválila dočasné využití finanč-
ních prostředků z provozních výda-
jů na úhradu faktury na vzdělávání 
v rámci projektu ESF Multimedia 
na Základní škole Bosonožská, ve 
výši maximálně 300.000,- Kč na 
dobu do 31. 12. 2011

Informace z usnesení 18. Rady 
MČ Brno – Starý Lískovec ze 
dne 29. 6. 2011
– schválila finanční podíl ve výši 

50 000 Kč na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 10, v bytovém 
domě na ulici Kurská č.o. 2

– schválila navýšení příspěvku na 
provoz na nutné opravy  ve výši 
95 000 ,- Kč pro ZŠ a MŠ, Brno, 
Elišky Přemyslovny 10; souhlasila 
s tím, aby opravu elektrické insta-

lace provedla společnost ELGOM 
s.r.o.; souhlasila tím, aby opravu 
ležaté kanalizace  k objektu pro-
vedla společnost Huslík s.r.o.

– schválila Povodňový plán“ Měst-
ské části města Brna, Brno-Starý 
Lískovec

– nesouhlasila s umístěním měnírny 
pro troleje podle varianty I - k.ú. 
Starý Lískovec p.p.č. 1684/42

– schválila RO č. 13, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

– nesouhlasila s návrhem změn 
v náhradní výsadbě dřevin, před-
ložených Společenstvím vlastníků 
jednotek domu ulice Kosmonautů 
13, trvala na svém usnesení ze 
dne 4.5. 2011, 14. schůze, bod 
č. 14

– nesouhlasila s návrhem změn 
v náhradní výsadbě dřevin, před-
ložených Společenstvím vlastníků 
jednotek Kosmonautů 7, trvala na 
svém usnesení ze dne 4.5.2011, 
14. schůze, bod č. 13

– souhlasila s úpravu ploch ve-
řejné zeleně dle návrhu, který 
tvoří autorizovanou přílohu č. 1 
bodu tohoto jednání, schválila 
pro realizaci úprav oslovení firem 
k provedení cenové nabídky

– souhlasila s požadavkem žadatelky 
na zhotovení prošlapu v ploše 
veřejné zeleně p.č. 2798/1 k.ú. 
Starý Lískovec, od domu Mikuláš-
kovo nám. 1 k parkovišti

– nesouhlasila s odstraněním 4 
ks tújí a 2 ks borovic rostoucích 
na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2395/4 k.ú. Starý Lískovec, ul. 
Irkutská

– schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 11 00067, předmět smlou-
vy – dodání a montáž 40 ks laviček 
Sonáta AU057P 

– schválila objednávku č. 86/2011, 
předmět objednávky – dodání 30 
ks odpadkových košů Kopenha-
gen  a  15 ks sloupků pro koš 

– revokovala své usnesení č. 
18/125 ve věci vedení přípojky 
NN přes pozemky p.č. 2395/1 
a 2395/2 k.ú Starý Lískovec 
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a souhlasila s vedením přípojky 
NN přes pozemky p.č. 2395/1 
a 2395/2 k.ú. Starý Lískovec za 
podmínky, že přípojka NN bude 
uložena v chráničce a nebude 
bránit budoucímu rozvoji dotče-
ných pozemků.

– souhlasila s rekonstrukcí veřejného 
osvětlení umístěného na pozemku 
p.č. 628 k.ú. Starý Lískovec 
spočívající ve výměně stožáru, 
skříně a kabelů ve stávající trase 
s uložením kabelů do chráničky 
v celé délce trasy za podmínky 
uvedení místa do původního stavu

– vzala na vědomí že společnost 
.A.S.A. Služby Žabovřesky, s. r. 
o. proplatí žadateli, bytem Miku-
láškovo nám. č. 3, Brno částku 
1.920,- Kč za odtah vozidla při 
blokovém čištění

– nesouhlasila ve smyslu odst. 6 
§ 19 zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisů 
s úhradou nákladů spojených 
s odtažením vozidla při bloko-
vém čištění ve výši 3.720,- Kč 
žadatelce, bytem Komenského 
6, Adamov.

– doporučila Zastupitelstvu měst-
ské části Brno-Starý Lískovec 
vyjádřit souhlasné stanovisko 
k návrhu nové obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna 
o stanovištích taxislužby, kterou 
se stanovují podmínky užívání 
stanoviště a Provozní řád stanovišť 
taxislužby na území města Brna

– souhlasila zněním  předložené  
SOD č. 09 2 500 11 000 66 na  
„Generel bezbariérových tras 
v MČ Brno-Starý Lískovec“

– souhlasila s výběrem firmy MTC-
stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 
Brno, jako zhotovitelem  Rekon-
strukce ZŠ a MŠ Elišky Přemyslov-
ny v MČ Brno – Starý Lískovec 
v maximální ceně díla 1 798 738,- 
Kč v souladu s cenovou nabídkou

– souhlasila s výběrem firmy PSK 
Brno s.r.o., Selská 61, 614 00 
Brno, jako zhotovitele Rekon-
strukce ZŠ Bosonožská v MČ 
Brno-Starý Lískovec v maximální 
ceně díla 1 590 944,- vč. DPH 
v souladu s cenovou nabídkou

– souhlasila se změnou zadávacích 
podmínek veřejné zakázky Re-
konstrukce MŠ Oderská v MČ 
Brno-Starý Lískovec a se změnou 
položky č. 87 zadávacího roz-
počtu – D+M rámů, nových oken 
a dveří bez stínění  a s oslovením 
uchazečů, kteří podali nabídku 
na realizaci této veřejné zakázky, 
k přecenění položky č. 87 zadáva-
cího rozpočtu, včetně přecenění 
dalších položek zadávacího roz-
počtu, souvisejících s úpravou 
položky č. 87, a k úpravě celkové 
ceny díla

– schválila dotaci Občanskému 

sdružení ParaCentrum Fenix 
z rozpočtu městské části ve výši 
3 000,-  Kč na rok 2011 a schválila 
Smlouvu č. 099 300 11 00068 
o poskytnutí dotace

– schválila Rozpočtové opatření 
č.15, které je přílohou tohoto 
bodu jednání

–souhlasila se zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 0925001100070 
veřejné zakázky malého rozsahu

– souhlasila se zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 0925001100069 
veřejné zakázky malého rozsahu

– neschválila prodloužení lhůty sta-
novené rozsudkem Městského 
soudu v Brně k vyklizení bytu č. 
31 o velikosti 2+kk na ul. Se-
vastopolská 3 v Brně, a to do 
31. 10. 2011

– neschválila zpětvzetí  výpovědi  ná-
jmu  bytu č. 18 o velikosti 3+1 na 
ul. Dunajská 39 v Brně, která byla  
nájemci dána dne 5.4.2011

– schválila dopis, jehož obsahem  je 
odpověď na e-mailovou zprávu, 
kterou dne 22.6.2011 zaslala 
paní PaedDr. Libuše Rektoro-
vá panu starostovi. Předmětem 
e-mailové zprávy je žádost 
o schůzku za účelem projednání 
bodů uvedených ve zprávě

– schválila rozpočtové opatření č.14, 
je přílohou tohoto bodu jednání

– dala souhlas k tomu, aby Základní 
škola Bosonožská 9 část svého 
rezervního fondu použila k posílení 
svého investičního fondu a to ve 
výši 980.000 Kč

– uložila Základní škole Bosonožská 
9 odvod z investičního fondu 
do rozpočtu zřizovatele ve výši 
980.000  Kč

Informace z usnesení 19. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
7. 7. 2011
– schválila č.16, které je přílohou 

tohoto bodu jednání
– souhlasila s výběrem firmy TO-

MIreko s.r.o., jako zhotovitele 
Rekonstrukce MŠ Oderská

– souhlasila zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 0925001100071 
– „Rekonstrukce MŠ Oderská, 
MČ Brno-Starý Lískovec“

– souhlasila s realizací veřejné 
zakázky na služby ,,Personální 
a organizační audit Úřadu měst-
ské části Brno – Starý Lískovec“, 
s textem výzvy k podání nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu a s oslovením uchazečů 
k podání cenové nabídky

Informace z usnesení IV. Zastupi-
telstva MČ Brno – Starý Lískovec 
ze dne 1. června 2011

– trvá na svém usnesení č. 4 přija-
tém na XV./09 zasedání konaném 
dne 3. 12. 2009, ve kterém revo-
kovalo své usnesení č. 17 přijaté 

na XIII./09 zasedání konaném 
dne 25.6.2009 a neschválilo 
prominutí poplatku z prodlení ve 
smyslu usnesení č. 29 odst. 3 a 4, 
z IV./07 zasedání ZMČ konaného 
dne 13.12.2007, ve výši 100 % 
tj. 42 125 Kč z částky poplatku 
z prodlení 42 125 Kč žadateli, 
nájemci bytu č. 30 na ul. Dunajská 
č.o. 43 s tím, že je povinen uhradit 
vyčíslený poplatek z prodlení ve 
výši 42 125 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách na základě 
splátkového kalendáře nejpozději 
v termínu do 31. 12. 2011

– neschvaluje prominutí poplatku 
z prodlení ve smyslu usnese-
ní č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 
zasedání ZMČ konaného dne 
13.12.2007, ve výši 100 % tj. 
81 954 Kč z částky poplatku 
z prodlení 81 954 Kč žadatelům, 
bytem ul. Sevastopolská č.o. 11, 
č. bytu 38, Brno-Starý Lískovec 
s tím, že jsou povinni uhradit vy-
číslený poplatek z prodlení ve 
výši 81 954 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách na základě 
splátkového kalendáře nejpozději 
v termínu do 31. 12. 2011

– souhlasí s bezúplatným převodem 
pozemků p.č. 1678/125 (výměra 
45 m2) a 1678/190 (výměra 65 
m2), oba v k.ú. Starý Lískovec, 
lokalita Jihlavská

– souhlasí s bezúplatným převodem 
pozemku p.č.  463/13 o výměře 
8 m2, k.ú. Starý Lískovec, lokalita 
ulice Kroupova

– nesouhlasí s prodejem pozem-
ků p.č. 744/6 o výměře 5 m2 
a části p.č. 744/1 k.ú. Starý 
Lískovec spoluvlastníkům přilehlé 
nemovitosti a souhlasí s podáním 
žádosti majetkovému odboru MmB 
o svěření pozemků p.č. 744/6 
o výměře 5 m2 a části p.č. 744/1 
k.ú. Starý Lískovec, Městské části 
Brno-Starý Lískovec k pronájmu

– nedoporučuje souhlasit se svě-
řením pozemků p.č. 993/19, 
p.č. 1749/63, p.č. 1749/64, 
p.č. 1749/65 (lokalita při toku 
Leskavy) v k.ú. Starý Lískovec, 
městské části Brno-Starý Lískovec

– souhlasí s nabytím pozemků p.č. 
1848/30 a 1848/55 k.ú. Starý 
Lískovec do vlastnictví statutárního 
města Brna

– souhlasí s podáním písemné 
žádosti MO MMB na opětovné 
svěření pozemků p.č. 1684/26 
ostatní plocha o výměře 2 239 m2 
a  p.č. 1684/86 ostatní plocha 
o výměře 14 673 m2 k.ú. Sta-
rý Lískovec-lokalita ,,Západní 
brána“městské části Brno-Starý 
Lískovec, za účelem pronájmu 
stávajícím nebo novým nájemcům

– schvaluje návrh obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna, 
kterou se stanovují podmínky pro 
spalování suchých rostlinných 

materiálů ve městě Brně a dle 
zmocnění v čl. 2 vyhlášky stanoví 
pro MČ Starý Lískovec podmínky 
pro spalování takto: jen v období 
3.–5. měsíc, 9.–11. měsíc vždy 
první pátek od 10 do 18 hodin 
a první sobotu od 8 do 12 hodin 
příslušného kalendářního měsíce 
mimo inverzi

– souhlasí s návrhem změny a do-
plnění obecně závazné vyhlášky 
SmB č. 20/2001, kterou se vy-
dává Statut města Brna v předlo-
ženém znění

– schvaluje bez výhrad závěrečný 
účet Městské části Brno-Starý 
Lískovec za rok 2010 včetně  zpráv 
auditora  o výsledku přezkoumání 
celoročního hospodaření za rok 
2010 a ověření účetní uzávěrky 
k 31. 12. 2010

– bere na vědomí zprávu Kontrolního 
výboru

– bere na vědomí zprávu Finančního 
výboru za období III.–V./2011

– schvaluje RO č. 11, který je pří-
lohou tohoto bodu jednání

Zprávy z radnice

Letní špagety
Potřebujeme:
• 6 zralých rajčat
• 2 chilli papričky
• 30 kaparů
• 1 řapík celeru
• 1 stroužek česneku
• 10 lístků bazalky
• špetka sušeného oregana
• sůl
• pepř
• 100 ml panenského 

olivového oleje 
• 250 g špaget uvařených 

al dente

Šest zralý ch rajčat zbavíme semen 
a necháme je na cedníku vykapat. 
Pokrájíme je nahrubo a v misce je 
promícháme se 2 tence pokráje-
ný mi čerstvý mi chilli papričkami 
bez semen, 30 kapary, pokrá-
jený m řapíkem celeru, drcený m 
stroužkem česneku, 10 natr-
haný mi lístky bazalky, špetkou 
sušeného oregana, solí, pepřem 
a 100 ml panenského olivového 
oleje. Nakonec vše vmícháme do 
horký ch špaget.

Gourmet
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Inzerce

Sudoku

 Pronajmu garáž na ulici Příčky. 
Tel. 603487713, 543212565

 Investor hledá ke koupi menší 
byt v okolí Kampusu. Platba 
v hotovosti. 773349381, lucie.
bytecek@seznam.cz

 Koupím byt či RD v Brně a okolí. 
725935026

Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.wz.cz

Jednoduchý uzávěr

Jednoduchý a výborný nápad. 
Také se vám nechce gumičkovat 
pytlíky s různými drobnými zbytky 
do mrazáku nebo do lednice? 
Prázdnou plastovou láhev kou-
sek pod víčkem ustřihnete tak, 
aby okraje nebyly ostré. Víčko 
odšroubujte. Mikrotenový pytlík 
naplníte čím chcete, třeba i po-
lévkou. Horní okraj sáčku pro-
táhnete zespodu tím uříznutým 
kouskem plastu a přes ohnuté 
okraje mikrotenu zašroubujete 
víčko! Velikost pytlíku musí být 
přiměřená k velikosti víčka,aby 
se tam mikroten moc nechumlal 
a víčko šlo pořádně zašroubovat.

Šikovné ruceTipy na výlet – Brněnská přehrada

Brněnská přehrada, dokončená v době 
druhé světové války, patří k ideálním cílům 
letních výletů. Krásné okolí, možnost plavby 
parníkem a v neposlední řadě i šance 
propojit cestu po přehradě s návštěvou 
ZOO – to vše dohromady nabízí možnost 
velmi příjemně stráveného dne. My se 
tentokrát zaměříme na samotnou přehradu, 
čarokrásné okolí si necháme na příště.
Vzhledem k tomu, že kapacita parkovišť 
v okolí bystrckého přístaviště není dosta-
tečná, jeví se jako ideální doprava na místo 
MHD, konkrétně jedna z linek tramvají 1, 

3 a 11 (o víkendech je samozřejmě dobré 
si konkrétní spoj vyhledat například na 
internetových stránkách www.idos.cz). 
Ze zastávky Přístaviště je to kousek 
k nástupnímu stanovišti lodí.
Lodní doprava má na přehradě dlouhou 
tradici, první plavba se datuje do roku 
1946. V současnosti je ve službě pět 
dvoupalubových lodí a jedna historická 
jednopalubová. První loď vyráží již v 8.30, 
poslední v 18.15, ta ovšem jen do Rokle 
(i zde doporučujeme předem nastudovat 
jízdní řády, v době prázdnin je však doprava 
hustá). Plavba až do Veverské Bítýšky 
trvá 70 minut, stejně tak zpátky. Cestou 
je ovšem možné vystoupit na dalších devíti 
zastávkách, mimo jiné je možno navštívit 
hrad Veveří (o tom zase jindy). 
Poslední loď z Veverské Bítýšky zvedá 
kotvy v 18.50. A cena? Základní pro 

jednu jízdu je 15 Kč za jeden plavební 
úsek, za cestu do Bítýšky a zpět to pak 
je 240 korun. Ovšem pozor – pokud 
vlastníte klasickou předplatnou jízdenku 
pro dvě zóny, snižuje se cena o polovinu! 
Další slevy se dají využít v případě rodin 
s dětmi, zdarma je kočárek s dítětem do 
tří let a za psa či jízdní kolo zaplatíte 25 
korun (za jakýkoliv úsek cesty).
Poslední možností pak jsou tzv. pojízdné 
vstupenky. Ty se vztahují (spolu s plav-
bou) na návštěvu ZOO či hradu Veveří 
(což se dá s výletem po přehradě krásně 
skloubit). V  případě ZOO stojí zpáteční 
jízdenka do Bítýšky 240 korun (150 pro 
děti a držitele průkazu ZTP), výlet na hrad 
vyjde levněji – na dvě stovky (se slevou 
pak za stovku).  
V případě pěkného počasí je výhled z lodi 
opravdu nádherný. Přehrada navíc nabízí 
celou řadu dalších možností – občerstvení, 
posezení, koupel (kvalita vody se letos 
zatím drží celkem nahoře a sinice nejsou 
hlášeny) či návazný výlet. O některých 
takových si povíme příště. Hezkou plavbu!

Martin Lísal

Firma Aspida pro Vás připravila novou službu!
Potřebujete pohlídat dítě, odvést do školky, do kroužku a zpět? Nezvládnete běžný úklid, velký nákup, 
mytí oken? Dělá vám problém oběhnout úřady nebo potřebujete odvézt k lékaři? Chcete jet na návště-
vu, ale cestování hromadnou dopravou je pro vás obtížné a zdlouhavé? S námi to bude hračka, vše za-
jistíme. Stačí jen zavolat na tel.: 545 221 137, 608 712 067, www.peceovas.cz  e-mail: info@peceovas.cz    
Sdělíte nám Vaše požadavky a dále se nemusíte o nic starat.
Stavíte, rekonstrujete, zařizujete ? Mnoho cených kontaktů najdete na www.kestavbe.cz, přímo mů-
žete, zadat poptávku. Máte firmu z oboru stavebnictví nebo příbuzných oborů, vybavení interiéru? 
Zaregistrujte se na www.kestavbe.cz a budou Vám posílané poptávky z Vašeho oboru, samozřejmostí  
je prolink na Vaše webové stránky.
Kolektiv Aspidy přeje krásné léto. Váš průvodce po krajích České republiky.

e-mail: aspida@aspida.cz, tel.: 545 221 137, mobil: 608 770 882

www.aspida.cz
www.cestujemepomorave.cz
www.cestujemepocechach.cz
www.cestujemepocr.cz
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MVDr. Martin Blaha

Kš í rova 218
619 00 Brno
t. 543 212 414
www.dennyvet.cz

Otevírací doba:
Po–Pá:  9.00–12.00 h.
 15.00–19.00 h.
Ne:  18.00–20.00 h.

Těšíme se
na Vaši návštěvu

VETERINÁRNÍ ORDINACE DENNY

NOVĚ OTEVŘENO

PoPo

Ne

TTT
na

Vakcinace psů, koček, fretek a králíků
Odčervení, čipování, vystavování pasů, stomatologie, interna 
(dermatologie, gynekologie, ophtalmologie, endokrinologie,  
neurologie atd.)
Chirurgické zákroky (kastrace, operace mléčné žlázy, excize tumorů apod.)
Preventivní a poradenská činnost, prodej krmiv a chovatelských potřeb
USG vyšetření, připravujeme RTG a EKG
Výjezdy k pacientům
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NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

800 101 128
VÁŠ REALITNÍ MAKLÉŘ – bezplatná linka

LUKÁŠ PETEREK  Realitní makléř
mobil: +420 775 674 544  e-mail: lukas.peterek@century21.cz
CENTURY 21 BONUS BRNO  Křenová 21  602 00 Brno

HLEDÁME BYTY V OSOBNÍM I DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ 
PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY S HOTOVOSTÍ V LOKALITÁCH 

BOHUNICE, STARÝ A NOVÝ LÍSKOVEC

pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

ZÁPIS DO KURZŮ PLAVÁNÍ 
na školní rok 2011/ 2012

–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat

Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. Po plavání je k dispozici hernička. Bližší info  
a přihlášky na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme t  stále pro vás

ČESKÁ VÝROBA  JISTÁ KVALITA

kvalitní české výrobky

Nově otevřená restaurace PODSKALNÍ MLÝN
1 km za Ostopovicemi Příjemné posezení ve stylovém interiéru nebo na 

zahrádce s výhledem na koně a kamerunské kozy
Točí se Plzeň, Kozel 
a nealko Birell, 
teplá kuchyně 
a jídla na grilu.

Možnost uspořádání oslav

Každý den 
POLEDNÍ MENU.
Pro děti svezení na poníku, dle domluvy.
www.podskalnimlyn.cz, tel.: 602 770 262
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